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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
 De monitor Energieagenda 2019-2030.
 Een infographic op basis van de monitor over de stand en ontwikkeling
van de energietransitie in Brabant.
Aanleiding
In de Energieagenda 2019-2030 en de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 is
beschreven dat we werken aan een monitoringssystematiek die inzicht geeft in de
stand en ontwikkeling van de energietransitie in Brabant. We hebben aan een
samenwerkingsverband van de bureaus AEF, Quintel en Over Morgen opdracht
gegeven om deze monitor te ontwerpen en live te brengen. We zijn nu op het
punt aanbeland dat de monitor Energieagenda 2019-2030 is opgeleverd en live is
gegaan.1 Met deze Statenmededeling informeren wij uw Staten over de oplevering
van de monitor en bieden wij u, op basis van de monitor, middels een infographic
op hoofdlijnen inzicht in de stand en ontwikkeling van de energietransitie in
Brabant (zie bijlage). Met deze infographic krijgen uw Staten een beeld van de
inhoud en de mogelijkheden van de monitor.
Bevoegdheid
Conform de Energieagenda en de Uitvoeringsagenda werkt het college aan een
provinciale monitor Energie. Provinciale Staten worden in het kader van hun
controlerende rol geïnformeerd over de oplevering van de monitor.

1

De monitor is te raadplegen via https://dataportaal.brabant.nl/Thema/Energie/Tactisch. De monitor
is ontsloten via het dataportaal van de provincie. Om toegang te krijgen tot dit platform is het
noodzakelijk dat er een account wordt aangemaakt. Stuur hiervoor een e-mail naar
platformenergie@brabant.nl. Zodra het account is aangemaakt ontvangt u een bevestiging.

Kernboodschap
1. De monitor Energieagenda 2019-2030 biedt inzicht in de stand en ontwikkeling
van de Brabantse energietransitie.
In de Energieagenda en de bijbehorende Uitvoeringsagenda staan twee doelen
voor 2030 centraal:
 In 2030 is 50% van de energie opgewekt uit duurzame bronnen.
 In 2030 is de CO2-uitstoot met 50% gereduceerd ten opzichte van 1990.
In de monitor wordt allereerst inzichtelijk gemaakt hoe het staat met de voortgang
op deze doelen; voor heel Brabant, per RES-regio en per transitiepad. Vervolgens
wordt per transitiepad in meer detail aan de hand van verschillende indicatoren
ingegaan op de stand van zaken en de voortgang. De monitor toont niet enkel de
voortgang van de belangrijkste indicatoren, maar koppelt deze waar relevant ook
aan de provinciale doelen. Zo ontstaat een compleet beeld van de opgave.
Binnen het transitiepad Elektriciteit kijken we niet alleen naar de stand van zaken
van vandaag en de ontwikkeling van de afgelopen jaren. We kijken ook vooruit
naar de projecten die in de pijplijn zitten en monitoren in welke fase deze zich
bevinden (voortraject – vergunningsprocedure – ruimtelijke procedure – bouw in
voorbereiding – realisatie). De gegevens die we hierover in de monitor hebben
kunnen opnemen, willen we de komende maanden samen met gemeenten en
Enexis verder verfijnen. Zo houden we zicht op de voortgang van de RES’en en de
daarin afgesproken doelen (zie ook boodschap 3). Op termijn wordt het monitoren
uitgebreid met warmtebronnen.
2.

De monitor sluit aan bij dataverzameling en monitoring die landelijk en in IPOverband plaatsvindt.
We maken in de monitor zoveel mogelijk gebruik van data die al door diverse
organisaties (zoals CBS, RVO en Enexis) worden verzameld. Door gebruik te maken
van landelijke definities zijn de resultaten uit onze monitor te vergelijken met
andere provincies/het Rijk en kunnen regio’s ook met elkaar vergeleken worden.
Op nationaal niveau zijn volop ontwikkelingen gaande om het monitoren van de
energietransitie verder te uniformeren, te verbeteren en uit te breiden. Als
provincie zijn we hierbij aangehaakt (zie ook consequentie 1).
Via de monitor Energieagenda 2019-2030 wordt de voortgang van de RES’en
inzichtelijk gemaakt.
Recentelijk hebben wij uw Staten via een Statenmededeling geïnformeerd over de
vastgestelde Governance uitvoering RES 1.0. Een belangrijk onderdeel van deze
governance betreft monitoring. Om te bepalen of het bereiken van de doelen van
de RES 1.0 op schema ligt, is het van belang om zicht te hebben op de voortgang
in de uitvoering van de activiteiten en het realiseren van de resultaten die zijn
opgenomen in de RES 1.0. Het zicht op deze voortgang moet onomstreden zijn,
in de zin dat alle betrokken partijen zich hierin herkennen en deze accepteren. Dit
zorgt ervoor dat de gegevens benut kunnen worden voor eventuele
(gezamenlijke) bijsturing.
3.
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De in de governance besproken monitoring van de voortgang van de RES’en
maakt onderdeel uit van de monitor Energieagenda 2019-2030. De monitor
brengt de voortgang per project en daarmee per opweklocatie in beeld, zodat hier
concreet op te sturen is. De monitor geeft onder meer inzicht in de voortgang in
de ontwikkeling van:
• De plannen voor opweklocaties (van zoekgebieden via zoeklocaties naar
concrete projecten).
• De voortgang in de planprocedure.
• De verwachte resultaten in termen van opwekcapaciteit.
Op dit moment maken we gebruik van gegevens van RVO om de voortgang
inzichtelijk te maken. Dit levert een eerste indicatie op. Op basis van gegevens van
Enexis en gemeenten gaan we hier op termijn op projectniveau nog beter zicht op
krijgen. De RVO-gegevens laten overigens zien dat er de komende jaren nog
concrete projecten zullen moeten worden ontwikkeld om aan de gemaakte
afspraken in de RES’en te kunnen voldoen. In de RES-regio’s wordt hier als
uitwerking van de RES 1.0 hard aan gewerkt.
De monitor maakt de ontwikkelingen inzichtelijk op het niveau van een regio,
zodat deze onderling kunnen zien hoe ze ervoor staan en hun positie kunnen
vergelijken met die van anderen. Het is aan de RES-regio’s om de benodigde
gegevens periodiek aan de provincie aan te leveren en ervoor te zorgen dat deze
gegevens passend zijn bij de afgesproken definities en meetmethoden. Hiervoor
vindt continue afstemming plaats met de RES-regio’s. In de monitor wordt
vooralsnog niet gerapporteerd voor afzonderlijke gemeenten.
4. De monitor wordt vier keer per jaar geactualiseerd
De monitor bevat data uit diverse bronnen. Deze bronnen actualiseren hun data
doorlopend. De monitor heeft geen geautomatiseerde koppeling met deze
bronnen. We hopen dat dit op termijn mogelijk gaat zijn. Dit betekent dat
actualisatie nu handmatig plaatsvindt. Dit doen we vier keer per jaar. Bijgaande
infographic bevat data die op 28 februari 2022 beschikbaar waren. Wij informeren
uw Staten periodiek met een geactualiseerde infographic.
Consequenties
1. Het werken aan, en het beheren van, de monitor Energieagenda 2019-2030 is
een continu proces.
Monitoring is een continu proces van bijstellen en actualiseren. Definities kunnen
wijzigen door vernieuwde inzichten, meetmethodes kunnen veranderen en nieuwe
data kunnen beschikbaar komen. Het is dan ook zaak om ontwikkelingen goed en
nauwgezet te volgen om zo de monitor actueel te houden. Dit doen we regionaal
in RES-verband en nationaal. We zijn daarom als provincie aangesloten bij het IPOvakberaad data en monitoring, de kopgroep digitalisering van het IPO en het
nationaal programma VIVET (Verbetering van de Informatievoorziening voor de
Energietransitie). De regie over, en het beheer van, de monitor is belegd binnen
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de provincie. Hiervoor is door uw Staten bij Burap-I 2021 capaciteit ter beschikking
gesteld binnen het programma Milieu en Energie.
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Europese en internationale zaken
Als provincie leveren we via het realiseren van onze energiedoelstellingen een
bijdrage aan de in Europees en internationaal verband afgesproken energie- en
CO2-reductie- doelstellingen
Communicatie
De monitor levert input voor de verantwoording in de provinciale S&V-cyclus.
Daarnaast stellen we op basis van de monitor communicatie-uitingen samen die
voor een breed publiek aansprekend zijn, zoals infographics. De monitor wordt
tevens gebruikt als input voor de Staat van Brabant, waarmee de monitor een
bijdrage levert aan het gesprek binnen en tussen overheden en met partners,
bedrijfsleven en de samenleving over de energietransitie.
Met de provinciale monitor Energieagenda 2019-2030 lopen we voorop in
Nederland; de Brabantse monitor wordt als voorbeeld gezien voor de landelijke
standaard voor de provinciale monitoring van de energietransitie. We delen
proactief onze kennis met andere provincies en andere geïnteresseerde partners.
Vervolg
Wij informeren uw Staten via de S&V-cyclus over de voortgang van de Brabantse
energietransitie, waarbij we ons baseren op de monitor. Daarnaast zijn wij graag
bereid om de monitor in een bijeenkomst aan uw Staten te demonstreren,
bijvoorbeeld in de werkgroep Energie.
Bijlagen
 Infographic monitor Energieagenda 2019-2030

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (06) 18 30 34 63,
icortenbach@brabant.nl.
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Opdrachtnemer: de heer W. de Graaff, (06) 18 30 33 85, wdgraaff@brabant.nl.
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